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 چکیده

  ی ک یدر دانش اموزان است چرا که    زهیانگ  جاد یا  ی راهکارها  ی پژوهش حاضر، بررس  ی هدف اساس 

ها  نظام  تحص  یازمشکالت  افت  درسراسرجهان  وپرورش  درا  یل یآموزش  هم  ما  وجامعه    ن ی است 

  ی سنت ی روش ها نکه یدهد و با توجه به ا ی کشور را از دست م هیاز سرما الی ر اردها یل یرهگذر ساالنه م

  د یکسب علوم وفنون جد   نکه یبه ا  تی دارد و با عنا  ی اریامر دخالت بس  ن یو بدون انعطاف گذشته درا

هدف    ن ی به ا  یاب یو معلم درجهت دست  راستی امکان پذ  ی آموزش  نینو  یاز روشها  ی ریبهره گ  ه یدرسا

  ی م  یو   ی ها  زهی انگ  جادکنندهیوعوامل ا   ازهایا شناخت معلم وکشف نرا به عهده دارد لذ   ی نقش اساس

اثر بخش پو  نینو   سی تدر  ندیفرا  ی تواند در  آموزش و    یی وکارا  یر یادگیو رشد نظام    یی ا یباعث  نظام 

ایتناد به منابع کتابخانه ای گردآوری شده است    پرورش شود.  با  در این مقاله که به شیوه مروری و 

سعی بر آن داریم تا ضمن آشنایی با مفهوم انگیزه و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان، دریابیم که  

 چگونه میتوان در آن ها ایجاد انگیزه نمود.  

 

 آموز   : انگیزه، معلم، یادگیری، دانش  کلمات کلیدی
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 مقدمه

در کشورمان با وجود پیشرفت های زیاد آموزشی وتولید وسایل کمک آموزشی متنوع وجذاب ولی  

هنوز بسیاری از دانش آموزان با عالقه وانگیزه ی کافی به تحصیل نمیپردازند بلکه تنها به خاطر ترس  

شدن دانش آموزان عوامل  ی شغلی یا اجبار والدین مشغول به تحصیل هستند.در بی انگیزه   از آینده

متعددی نقش دارند که در این مقاله به شرح هر یک پرداخته ایم ولی مهمترین نقش را در با انگیزه یا  

با   و  مدرسه  در  را  زیادی  زمان  آموزان  دانش  که  میکند،چرا  ایفا  آموزان،معلم  دانش  انگیزه شدن  بی 

د از معلم خود  زیادی  اثر پذیری  و  را تحلیل  معلمان خود میگذرانند  رفتارهای معلم  اشته و تک تک 

 (. 1396 ، باصری) ونسبت به خود بررسی میکنند

و   آموزش  ی  زمینه  در  جمله  از  مختلف،  های  زمینه  در  خود  حرکت  روند  در  امروزی  ی  جامعه 

پرورش، با مسائل متعددی رو به روست. نهاد آموزش و پرورش، نهادی است که پایه های قدرت یک  

تا زمان حاضر مورد قبول  جامعه را پی ریز ی می کند. آن چه در نظر صاحب نظران تعلیم و تربیت 

واقع شده این نکته است که، آموزش و پرورش یک سرمایه گذاری دراز مدت است که با سایر نهاد  

های اجتماعی جامعه ارتباط متقابل دارد. از جمله مسائلی که آموزش و پرورش با آن رو به رو است، 

قه به تحصیل در دانش آموزان است. بی انگیزه بودن نسبت به تحصیل، گذشته  اله یا عکاهش انگیز

ف منابع مادی، منجر به نا امیدی و دلسردی دانش آموزان شده و زمینه را برای  ال از افت تحصیلی و ات

فراهم می کندال ایجاد مشک اجتماعی  انحرافات  و  نتیجه  .  ت روحی  یادگیری  و  در تحصیل  پیشرفت 

شرط    عوامل  مهمترین  انگیزه  است.  انگیزه  داشتن  عوامل  این  مهمترین  از  یکی  که  است  گوناگونی 

یادگیری است. تالش برای افزایش انگیزش تحصیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اغلب محققان  

باور دارند چیزهـایی وجود دارد کـه خارج از محدوده دید ماست و میزان زیادی از بچه هایی که به  

ظر می رسد مشکل انگیزشی دارند در واقع دارای نیازهای تشخیص داده نشده و خاص خود هستند.  ن

اینکه چرا ما بعضی رفتارها را انجام می انگیزه را علت و دلیل رفتار می  دهیم ولی بعضی  دانند. دلیل 

نمی  انجام  را  انگیزهدیگر  و  دهیم،  نیست  ممکن  یادگیری  انگیزه،  بدون  هستند.  ما  که  های  جایی 

داشته و سختکوش   اشتیاق  یادگیری  به  انگیزه  با  آموزان  دانش  ندارد.  تدریسی وجود  نباشد  یادگیری 

موضوعات   آن  به  نسبت  که  کنند  بیشتری کسب می  موفقیت  هایی  درس  در  آموزان  دانش  هستند. 

شته باشند، در  آموزان تا زمانی که انگیزه و رغبتی برای یادگیری نداانگیزش بیشتری دارند. اغلب دانش 
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توان به عالیق، کنجکاوی،  درس موفق نیستند. انگیزه مبحثی بسیار وسیع است که برای ایجاد آن می 

توان به یادگیری مناسب سالیق، نیازها و حتی حیطه عاطفی افراد تکیه کرد و به وسیله ایجاد آن می 

 (. 1388،شریفی ) دست یافت. 

 

 تعریف انگیزه  

ح  السبب و دلیل چیزی است که کسی را به کاری وادار می کند. در اصط   انگیزه در لغت به معنای 

لحاظ شده است آن  رفتار است که همان   .نیز مفهومی است که دو جنبه در  از یک سوی، محرک 

عامل و نیروی درونی است و رفتار فرد را موجب می شود و از سوی دیگر، دارای نتیجه و هدف است  

که همیشه از جنبه ی تاثیر در رفتار، به هدفی توجه دارد؛ چرا که هیچ رفتاری بدون انگیزه انجام نمی  

مفهوم انگیزه،  توان گفت،  بنابراین، می  از  شود.  و  رفتار  به محرک  از سویی،  است که  دو منظوره  ی 

شاید بتوان آن را چنین تعریف کرد؛    (1385شجاعی،  )  سوی دیگر، به نتیجه و هدف رفتار اشاره دارد.  

 . عامل درونی که موجب رفتار می شود

 

 انگیزه  

یا   و  زیستی  سائق  عنوان  به  انگیزه  بیستم   و  نوزدهم  قرن  اوایل  در  تاریخی  لحاظ  نیروهای  از 

غریزی توصیف می شد که به ارگانیسم انرژی می داد و رفتار را به سوی اهداف خاص جهت می داد ،  

اغلب برای ارضای نیاز های اساسی : نیاز به خوردن ، نوشیدن ، خوابیدن ، تولید مثل و غیره.  چنین  

بیس قرن  دوم  نیمه  در  است.  ناقص  انسان  از عمل  تفسیر جامعی  برای  زیستی  روانشناسی  شرح   ، تم 

ناخودآگاه   و  زیستی   ، رفتاری  رویکرد  مقابل  در  را   شناختی  رویکرد   ، شناختی  انقالب  تاثیر  تحت 

برجسته کرد.نمی توان گفت که مدل های زیستی یا تکاملی انگیزه از بین رفته اند ، هیچ نظریه ای  

ین درک وجود دارد که جهان  نمی تواند از نقش مغز چشم پوشی کند . با این حال  ورای این انقالب ا 

اجتماعی که ما در آن ساکن هستیم تا حد زیادی ساخته دست ماست. برگر و الکمن روانشناسان در  

این دوره تمرکز را از اهداف بیرونی  به اهداف درونی معطوف کردند و روش شناسی هم متاثر از این   

انگیزه را می توان به عنوان عامل    چرخش تمرکز خود را بر روش های کیفی گذاشتند.دنزین اصطالح

 نیرو دهنده ، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد.  
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لفرانسوا انگیزه را علت و دلیل رفتار می داند، دلیل اینکه چرا ما بعضی رفتار ها ر انجام می دهیم 

 (. 2006،  ولی بعضی دیگر را انجام نمی دهیم انگیزه های ما هستند.)اسالوین

و انگیزش غالبا به طور مترادف به کار می روند . با این حال می توان انگیزه را دقیق تر از    انگیزه

انگیزش دانست ، به این صورت که انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک  

اسل در این باره  رفتار به حساب آورد . اصالح انگیزه بیشتر در اشاره به رفتار انسان به کار می رود. ر

می گوید : انگیزه برای مشخص کردن قصد یا بازده دلخواه یک رفتار به کار می رود. پس اصطالح  

 انگیزه در مورد حیوانات جایز نیست.

به  انگیزه  به جای دیدن  در نظر می گیریم  را  یادگیری  برای  انگیزه  و  انسان  انگیزه  هنگامی که 

ا تجلی  یا  تقویت   ، ساده  سائقی  باید  عنوان   ، ثابت   از صفات شخصیتی  گرفته  نشات  رفتارگرایی   ز 

 (  1384انگیزه را صفتی متعالی برشمرد.)سیف ،  

 

 اهمیت انگیزه در یادگیری 

بارها دانش آموزانی را دیده ایم که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم هستند،   

با یکد  یادگیری درسهای  اما در پیشرفت تحصیلی تفاوتهای زیادی  یگر دارند. این تفاوتها نه تنها در 

آموزشگاهی بلکه در سایر فعالیتهای غیر تحصیلی نیز به چشم می خورد. این جنبه از رفتار آدمی به  

حوزه انگیزش مربوط می شود. شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تأثیر آنها بر  

یادگیری دانش آموزان تا در طرح و اجرای برنامه های    فرایند  و دانشجویان به معلم کمک می کند 

آموزشی خود روشهای بهتری را به کار بندد. ما در این فصل انگیزش و جنبه های مختلف آن را مورد  

 (.   1393سیف،)بحث قرار می دهیم.

مشک از  دیگر  کودکالیکی  برای  مدارس،  تعطیلی  دلیل  به  کرونا،  شیوع  شرایط  در  که  و  تی  ان 

مشک است،  آمده  بوجود  کالنوجوانان  قرنطینه  شرایط  در  است.  آموزشی  به   - سالت  درس  های 

اینترنت دسترسی ندارند،  الصورت آن ین برگزار میشوند. این در حالی است که همه دانش آموزان به 

ی  ین ، و نابرابری در استفاده از فرصتهاالکاهش زمان آموزش و کیفیت نامناسب خدمات آموزش آن

 (. 1388،شریفی  ) .آموزشی، عملکرد تحصیلی یادگیرندگان را کاهش داده است
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ک  و  اینترنت  به  دسترسی  برای  مناسب  امکانات  از  که  آموزانی  دانش  آنالحتی  ین  ال سهای 

زا تر است. در   سهای معمولی استرس الین حتی از ک البرخوردارند، گزارش میدهند که برنامه آموزش آن

سی ها استرس را کمتر و قابل  العادی مشارکت در فرآیند یادگیری و حمایت همکسهای درس  الک

ین، اغلب مشارکت یادگیرندگان  الس های آنال در حالی که در ک (  2020رارکریان ،  )تر میکند    کنترل

می حداقل  به  یکدیگر  از  آنان  حمایت  ع و  به  کالرسد.  در  آنالوه  و  ال سهای  معلمان،  نقش  ین 

زم است خودشان را با این تغییرات سازگار  ال معلمان تغییر می کند و دانش آموزان  راهبردهای تدریس  

  اال ت سطح استرس و اضطراب تحصیلی یادگیرندگان را بال ، این مشک  (2009 گانیه و والترز )کنند 

میبرد. استرس و اضطراب میتواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کرده و افراد را در مقابل بیماری های  

 (.   1398زاده،  ال علیپور، قدمی، علیپور و عبداه) پذیر سازد   ف آسیبمختل

آن آموزش  در  یادگیری  بازده های  افزایش  اجتماعی و حضور  ال برای  ، حضور  ین، حضور شناختی 

حضور شناختی را سطح و عمق تفکر انتقادی  (   2005)اینز    -تدریس ضروری است. گاریسون و جرالد

یادگیری مشخص می شود  میدانند که در ضمن تعامل و   گاریسون و  )ارتباط بین اعضاء یک جامعه 

البته تعامل و گفتمان انتقادی باید ساختاریافته و منسجم باشد تا بتواند حضور    .(  2005اینز،    -جرالد 

ین ضرورت دارد. حضور اجتماعی  الشناختی را ایجاد کند. حضور شناختی برای سازگاری با آموزش آن

که در آن  ( 2003آراگون ،  )ین فاقد آن است  الس آنالمی کند که تا حدودی ک   یک حس پیوند ایجاد 

که به عنوان یک عضو مهم از جامعه یادگیری شناخته میشود. خلق یک محیط    فرد احساس میکند 

ین روشی برای افزایش تعامل بین دانش آموزان  الیادگیری برای افزایش حضور اجتماعی در آموزش آن

   (2019گانیه و والترز، )و معلم، کاهش احساس تنهایی و افزایش یادگیری شناختی است 

 

 آموزش انگیزه

الشوار و دیگران شش گام عمده برای آموزش اانگیزش پیشرفت را ارائه کردند این گام ها که به  

 از این قرارند: ترتیب مورد توجه قرار خواهند گرفت 

 توجه خود را به آنچه که اینجا و اکنون رخ می دهد متمرکز کنید.  -1

 تجربه یکپارچه و عمیق از افکار، اعمال و احساسات را فراهم کنید.  -2
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از تجربه خود با کوشش در پنداشتن آنچه که رخ داده است سر در    تا  دهید  یاری  شخص  به   -3

 بیاورد. 

 ارزشها، اهداف ، رفتارها و ارتباطات شخص با دیگران اتباط دهید. تجربه یاد شده را به  -4

 به وسیله تمرین و تفکر ، عمل واحساسات تازه را تثبیت کنید. -5

 تغییرات به دست آمده را درونی سازید.  -6

با کارکرد مدرسه وجود داردکه به صورت کلی   انگیزه تحصیلی  ارتباط  همچنین شواهدی دال بر 

دانش آموزان تاثیر دارد.البته بعضی از مدارس گامی فراتر رفته و به آموزش و تعلیم    وضمنی بر رفتار

می   متعارض  گاهاً  و  پیچیده  بسیار  مختلف  مدارس  از  آمده  بدست  نتایج  که  اند  پرداخته  انگیزش 

باشند.بعضی از این آموزشها به صورت دوره های کوتاه مدت ارائه شده است که ازآن جمله شیوة بیان  

راه وانمود سازیدر بازی، واکاوی مورد نگاریها،) سخنرانی مردان موفق(، »آموزش روانی را می توان  از  

 نام برد. 

 

 ایجاد انگیزه در دانش آموزان چه تاثیری روی یادگیری و رفتار آنها دارد؟ 

انگیزه تاثیر مستقیمی روی تالش برای رسیدن به اهداف مشخص دارد. در واقع انگیزه اهداف   .1

می م ترسیم  را  می شخصی  تالش  آن  به  رسیدن  برای  افراد  که  روی  کند  انگیزه  بنابراین  کنند. 

تاثیر می هایی که دانش آموزان می انتخاب  تعیین می کنند  انگیزه است که  کند گذارد. به عنوان مثال، 

ت  آموز در کالس هنر ثبت   دانش  برگردد  به خانه  از مدرسه مستقیم  بعد  یا فیزیک،  تکالیف  نام کند  ا 

 .کندی مدرسه شرکت می برنامههای فوق فردایش را انجام دهد یا در برنامه

باعث می  .2 تعیین می انگیزه  انگیزه است که  یابد.  افزایش  دانش آموز  انرژی  و  کند  شود تالش 

  دهد یا مدام از زیر کارها اش را با عالقه و اشتیاق انجام می ترین تکالیف مدرسه دانش آموز حتی سخت 

 (. 1396 ، باصری)  .شانه خالی کند

انگیزه است که شروع یک کار و ادامه دادن آن را ممکن می کند. انگیزه وقتی را که دانش   .3

می  کاری  روی  می آموزی  افزایش  هدف  گذارد  به  رسیدن  و  یادگیری  در  کننده  تعیین  نقشی  و  دهد 

 .دارد
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انگیزه واقعا روی  دهد.  انگیزه فرآیندهای شناختی را بهبود می  .4 اما  شاید عجیب به نظر برسد، 

آموزانِ با انگیزه با احتمال بیشتری به   گذارد، چرا که دانش ی پردازش آنها اثر می نوع اطالعات و نحوه 

کنند درس را بفهمند. در عوض دانش آموزان بی انگیزه فقط به  دهند و سعی می می   درس توجه نشان 

 .آیند یادگیری را پشت سر بگذارنندکنند فرشکلی مصنوعی سعی می 

می .5 تعیین  که  است  کدامانگیزه  و  مشوق  نتایج  کدام  تنبیه کند  دانش ها  مثال  هستند.   کننده 

انگیزه  با گرفتن نمرهی زیادی برای شاگرد اول شدن یا گرفتن نمره آموزانی که  ی  های خوب دارند، 

ی ساس بدی خواهند داشت و برای گرفتن نمره ایی پایین بگیرند احشوند و اگر نمره تشویق می   20

 .باال بیشتر تالش خواهند کرد

شود عملکرد دانش آموزان بهبود یابد. تمام دالیلی که تاکنون به انگیزه باعث می   در نهایت،  .6

منجر   عملکرد  بهبود  به  همه  و  همه  شناختی،  فرآیندهای  پشتکار،  تالش،  یعنی  کردیم،  اشاره  آنها 

 (. 2006، وین)اسال .شوندمی

 اما چطور در دانش آموزان انگیزه ایجاد کنیم؟ 

 

 گونه های مختلف انگیزه

چون در این جا موضوع مورد بحث انگیزه تحصیلی است انواع انگیزه تحصیلی را نام می بریم؛ دو  

  ، باصری)    نوع انگیزه تحصیلی داریم که عبارتند از انگیزه تحصیلی درونی و انگیزه تحصیلی بیرونی.

1396 .) 

 

 انگیزش بیرونی : -1

در انگیزش بیرونی یک عامل خارجی فرد را به انجام کاری خاص بر می انگیزد برای مثال کودکی  

اتاقش را تمیز می کند تا والدینش او را به سینما ببرند و یا دانش آموزی تکالیفش را به خوبی انجام  

, یا برچسب رنگی یا نمره های خوب دریافت  می دهد تا اجازه داشته باشد در بازی فوتبال شرکت کند  

کند . اگر چه در این موارد با انجام خوب کار مواجهیم اما هیچ یک از این دو کودک , تکلیف را به  

 ( هدف  جابجایی) خاطر خود آن کار انجام نداده اند بلکه تالش برای دستیابی به چیزی دیگر است .
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کیفیت آموزش موثر می باشد در ادامه به طرح تالش آفرین که از آنجا که این انگیزش در بهبود  

این نوع انگیزش می باشد پرداخته خواهد شد که الزم است ضمن مطالعه دقیق   با  همسو و همگام 

نسبت به اجرای آن اقدامات الزم صورت گیرد. شایان ذکر است طرح تالش آفرین در دوره راهنمایی  

از سال   اس  1379تحصیلی  انگیزش  در مدارس  به  آن  توجه  بیشتر سمت و سوی  اجرا گردید که  تان 

  دانش   در   درونی   انگیزش  افزایش   اصلی   هدف  اینکه  به  عنایت   با   رود   می   انتظار   لذا بیرونی بوده است.

 شود  توجه نیز درونی   انگیزش عملی راهکارهای  به است آموزان

 انگیزش درونی :  -2

متغیر است و هیچ دانش آموزی همواره نسبت به انگیزش درونی عبارت از یک حالت روان شناسی 

, ادراک کفایت و   با تفسیر شرایط  از انگیزش درونی ثابتی برخوردار نیست می توان  مناسبتی خاص 

خویش   تحصیل  دوران  در  آموزان  دانش  همه  داد  تغییر  خود  به  نسبت  را  آموز  دانش  مختاری  خود 

 انگیزش درونی را تجربه می کنند. 

انگیزش درونی کاری را به انجام می رساندهنگامی که انسا با    می   آن  خود  برای  را  آن  صرفاً ن 

  هم   مطلوبی  ی  نتیجه   هیچ  خود  کار  از  اگر  حتی  و  طلبد  نمی  را  ای   جداگانه  ی  نتیجه  و  خواهد 

رد چنین کسی هرگز به  مو   در  کند  نمی  پشیمانی احساس  است  داده  انجام  را آن  که  این  از  بازهم نگیرد

نیاز نیست این افراد در ضمن پرداختن به فعالیت خود از دیگر امور غافل می شوند و فقط به  تشویق  

کار خود توجه دارند نظریه پردازان چنین حالتی را » در جریان بودن « نامیده اند یعنی فرد آنچنان با  

ه به مطالب  دقت معطوف به فعالیت خویش است که عاملهای طبیعی بر وی هیچ تاثیری ندارد . با توج

انگیزش   ایجاد  فنون  و  اصول  از  برخی  به  نامه  شیوه  این  در  درونی  انگیزش  زمینه ی  در  شده  ارائه 

درونی در فراگیران اشاره خواهد شد تا از طریق اجرای آنها بتوان به بهبود کیفی آموزش کمک نمود  

و کیفیت طر تنوع  در  تواند  ارزنده همکاران محترم می  تجارب  رابطه  قرار  در همین  استفاده  مورد  ح 

 (. 1387)مصطوفی، گیرد
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 ضرورت توجه به انگیزه در یادگیری

  هستند،   هم  به  ه یشب  اریبس  یر یادگی  استعداد   و   ییتوانا  لحاظ  از  که  م یا  دهی د  را  یآموزان   دانش   بارها 

  ی درسها  یری ادگی  در  تنها  نه  تفاوتها  ن یا.  دارند   گریکد ی   با  یادیز  یتفاوتها   یل یتحص   شرفتیپ  در  اما

  به  یآدم  رفتار  از  جنبه   نی ا.  خورد  یم  چشم   به  ز ین  یل یتحص  ر یغ  یتهای فعال  ری سا  در   بلکه   یآموزشگاه 

  بر  آنها ر یتأث و مختلف یها  زهی انگ از یآگاه   و زشیانگ مفهوم یی شناسا.  شود ی م مربوط زش یانگ حوزه

  ی ها   برنامه  ی اجرا  و   طرح  در  تا   کند   ی م  کمک   معلم   به  ان یدانشجو  و   آموزان  دانش   یری ادگی  ند یفرا

  مورد   را  آن   مختلف   ی ها  جنبه   و  زش یانگ   فصل  ن ی ا  در   ما .  بندد  کار   به   را   ی بهتر  ی روشها  خود   ی آموزش 

 (1393)سیف،.میده  ی م قرار بحث

 

 نشانه های بی انگیزگی 

بی انگیزگی تحصیلی با مکانیزم های روانی و بعضاً ناراحتی های جسمی همراه است. درصورتی  

بی   داشته  که  همراه  به  زیادی  روانی  و  جسمانی  عوارض  تواند  می  شود  طوالنی  تحصیلی  انگیزگی 

اجتماعی متعددی به دنبال دارد.  -باشد. امروزه ثابت شده است بی انگیزگی تحصیلی آسیب های روانی

با توجه به نقش مهم و دوسویه ی انگیزه ی تحصیلی و بهداشت روان در این قسمت سعی شده به  

 (. 1388،شریفی )بعضی از اثرات و نشانه های بی انگیزگی عبارتند از:  رد پرداخته شود؛این موا 

بیماری های روان تنی؛ اگر بی انگیزگی تحصیلی به صورت طوالنی ادامه پیدا کند، واکنش   ✓

های   خواست  در  و  سو  یک  از  تحصیلی  ی  عالقه  )عدم  ها  تعارض  این  به  انسان  بدن 

ا دچار استرس و اضطراب فراوان می کند. به علت استمرار این  اطرافیان از سوی دیگر( او ر

نوع از فشار ها، ضعیف ترین اندام ها و دستگاه های بدن دچار مشکل می شوند و بیماری  

جسمانی شروع می گردد. بیماری هایی که بر اثر چنین فشار هایی ایجاد می شوند، بیماری  

نی و هم ریشه ی جسمانی دارند مثل زخم  های روان تنی می گویند. یعنی هم ریشه ی روا

استفراغ،   و  تهوع  حالت  داشتن  به خصوص کمردرد،  متلف  درد های  باال،  فشار خون  معده، 

 ( 19،ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن؛)همان 

 ناتمام گذاشتن کارها؛  ✓

 خودداری از انجام تکلیف؛  ✓
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 عدم تالش برای حل مشکل خود؛  ✓

 مشکل در تصمیم گیری؛  ✓

 گران؛ انتظار کمک از دی ✓

 بی توجهی و بی دقتی؛  ✓

 آوردن بهانه های متعدد برای انجام ندادن کارها؛  ✓

 میل به قرار داشتن در حالت استراحت؛ ✓

 قدرت تمرکز فکری پایین؛  ✓

 تنبلی نمودن و از زیر بار مسئولیت، شانه خالی کردن؛  ✓

 عاجز بودن در تنظیم فعالیت حال و آینده؛  ✓

 تمایل نداشتن بر فعالیت بدنی؛  ✓

 ( 95)شریفی،. شدن برای انجام کارها داوطلب ن ✓

 

 آموزان بیشترین مشکالت کالس آنالین از نظر دانش 

حل  آموزان و دانشجویان به همراه راه های مشترک بین دانش در ادامه این مقاله مشکالت و چالش 

 .مشخص شده است

 مسائل تکنیکال یا فنی  •

 ها و مدیریت زمان پرتی حواس  •

 با انگیزه ماندن  •

 یادگیری و فهم کامل یک درس  •

 عدم تعامل با دیگران  •

 های جدید و ناآشنا سازگار شدن با فناوری  •

 ترس و عدم اطمینان نسبت به آینده  •
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 عوامل کاهش انگیزه

عواملی وجود دارند که می توانند تولید بی انگیزگی تحصیلی نمایند. این عوامل متعدد و متنوع می  

 از آن ها اشاره می شود: باشند که در این جا به مواردی 

عدم تایید و دریافت پاداش؛ وقتی دانش آموز از طرف معلم یا والدینش در قبال انجام تکلیف   ❖

تشویق نشود یا بر اساس تالشی که برای غلبه بر ضعف تحصیلی اش داشته، مورد حمایت  

 ( 1387قرار نگیرد، ممکن است انگیزه اش را برای تحصیل از دست بدهد؛)مصطوفی، 

بار یکسانی  ت ❖ یا چند موقعیت که  از میان دو  تعارض، آن است که فرد  از  ها؛ منظور  عارض 

دارند، یک مورد را انتخاب کند و انتخاب یک موقعیت مانع از انتخاب موقعیت های دیگر می  

 (. 1387شود. )مصطوفی، 

 . لی هستند باورها و عقاید؛ باور ها و عقاید و انتظارات یکی از منابع مهم بی انگیزگی تحصی ❖

 عدم هماهنگی بین تکالیف مدرسه با توانایی های دانش آموزان؛ ❖

یکنواخت بودن محیط آموزشی با توجه به پیشرفت های عصر حاضر که می توان ازوسایل   ❖

 کمک آموشی مثل نوار ویدیو، سیدی، اینترنت و ... استفاده کرد؛ 

 بی ارتباط بودن تکالیف با نیاز های روز مره؛  ❖

 دگی نظیر محول کردن کارهای منزل به فرزندان از طرف والدین؛ مشکالت خانوا ❖

اقتصادی   ❖ وضعیت  به  کمک  برای  مدرسه  غیر  ساعات  در  حقوق  دریافت  برای  کاری  انجام 

 خانواده؛ 

 افسردگی های خفیف؛  ❖

 تجربیات و شکست های تلخ متعدد؛  ❖

 عدم برخورداری از تجربیات موفق؛ ❖

 در معرض شماتت و تنبیه بودن؛  ❖

 نابسامانی، مشاجرات لفظی و درگیری در خانواده؛ وجود  ❖

 طالق در خانواده؛  ❖

 وابسته بودن به خانواده و انجام کارهای کودک به وسیله ی آن ها؛  ❖

 محرومیت از امکانات اولیه؛  ❖
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   داشتن بیماری شدید؛  ❖

به کجا   ❖ اند  از قبیل »درس خواندن چه سودی دارد؟ کسانی که درس خوانده  بیان مطالبی 

 و ...« از طرف دوستان و اطرافیان؛ رسیده اند 

 سوء تغذیه، مشکالت روانی؛  ❖

 نداشتن هدف؛  ❖

احساس گناهی که از طریق درس نخواندن و تنبلی و یا یک وقفه تحصیلی در کودک ایجاد   ❖

 ( 1389،)باصری  می شود. 

 عواقب بی انگیزگی 

فعالیت های نادرستی  در صورت برخورد نا مناسب با دانش آموزی که دچار بی انگیزگی است  

 را از جانب دانش آموز موجب می شود که این فعالیت ها عبارتند از: 

دست کشیدن از فعالیت های مدرسه: بعضی از دانش آموزان به جای آن که تالش کنند تا   ❖

بر موانع تحصیلی خود غلبه کنند، به طور منفعالنه دست از تالش برداشته و بدون هدف در  

 ند؛ مدرسه حضور می یاب

غیبت های مکرر: بعضی از دانش آموزان، زمانی که نمی توانند در زمینه ی افت تحصیلی   ❖

بازخواست های مسئوالن مدرسه،   و  از عواقب  فرار  برای  کنند  نمایند، سعی می  اقدام  خود 

 حضور کمتری در مدرسه داشته و به بهانه های مختلف غیبت می نمایند؛ 

آموزا ❖ دانش  از  بعضی  خانه:  از  بی  فرار  از  ناشی  اضطراب  و  روانی  های  فشار  علت  به  ن 

انگیزگی تحصیلی و بازخواست های والدین منزل را ترک می کنند، که مشکالت عدیده ای  

 ( 1387برای آنان در پی خواهد داشت؛ )مصطوفی، 

طور   ❖ به  کردن  فکر  و  تامل  بدون  آموز  دانش  تکانشی:  های  رفتار  انجام  و  تحصیل  ترک 

ت به  اقدام  باشد.)مصطوفی،  ناگهانی  می  پشیمانی  با  همراه  بعد  که  نماید  می  تحصیل  رک 

1387 ) 
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 گیرندگانیاد  در  زشیانگ  جادیا  فنون

  سطح  ش یافزا  و   ی ریادگی   ط یشرا  بهبود  ی ری ادگی  به   نسبت  رندگان ی ادگی   در   ه زیانگ  جاد یا  راه   ن یهترب

  و   رسند،  ی م  شتر یب  ت یموفق  به   یر یادگی  در   رندگان ی ادگی  ق یطر   ن یا  از.  است  ی آموزش   ی روشها  تیفیک

  ر ی ز  در .  دهد   ی م  ش ی افزا  تازه   مطالب   ی ریادگ ی  به   نسبت  را   آنها   انگیزه  و   عالقه  ت یموفق  کسب   نیا

  انگیزه  سطح  بردن   باال  در  را  معلم  آنها  از   استفاده  که  میکن  ی م  یمعرف   را  یگرید  فنون  و  روشها

  ی پژوهش  یها  افتهی  و  ایانگیزه  یها  ه ینظر   همه  از   قسمت  نیا   نیتدو  در.  دهد   یم   یاری   رندگانیادگی

 . است شده استفاده هزیانگ و  یری ادگی به مربوط 

 

  خود   یبرا  تا   دی بخواه  آنها  از  و  د یی بگو  رندگانیادگی   به  درس   آغاز   در   را  خود   یآموزش   ی هدفها .1

 : کنند انتخاب یر یادگی  یهدفها زین

  و   یآموزش یهدفها حیصر   انیب  مستلزم  انی دانشجو و  آموزان  دانش  یریادگ ی  تیهدا  و  بیترغ

  اند   داده   نشان  شده  انجام  یپژوهشها.  اموزندیب  آنها   است  قرار  که  است  ییمهارتها  ا ی  رفتارها   نوع

 معلم  که  یرندگان یادگی   یخوب  به  شوند،   ینم   مطلع  آموزش  و  درس  یهدفها  از  که  ی رندگانیادگی

  موفق   یدرس   شرفتیپ  در  دارد،   آنها  از   ی انتظارات  چه   که  د یگو   ی م  آنها   به   قای دق  درس   آغاز  از  ش یپ

  آنها   در  رندگان، یادگی  به  یآموزش  ی هدفها  دادن   ضمن   در  دی با  معلمان  ن،ی ا  بر  عالوه  شوند  ینم

  رندگان یادگی  به  یضرور   اطالعات   ندادن .  کنند   جاد یا  یمثبت   انتظارات  یری ادگی  جینتا  به  نسبت

  انجام   د ی با  که  ی کار  باره  در   آنان   در   یمنف   انتظارات   جادیا   با  شان   ی ریادگی   ی تهایفعال  جی نتا  درباره 

 (. 1984 برالینر،  و جیگ )شد‘‘ خواهد آنها  در ن ییپا  سطح ی ریادگی  زهی انگ به منجر دهند

 

 . دیکن استفاده  یکالم  یقهایتشو  از  یمقتض  ط یشرا در .2

  از  استفاده .  ستین  مؤثر   معلم  یکالم  ی قهای تشو  اندازه  به  ملموس  تیتقو  مواقع،  یار یبس  در

  مؤثر   ریتداب  از   آموز   دانش   ست   در   عملکرد   از   پس  نی آفر  "  و  ، "یعال "  ، "خوب"  چون   ی اظهارات

  قرار   معلمان  ار ی اخت  در  که  است  ی ا  لهیوس  ن یتر   ی عیطب  و   نی تر ساده  آموز دانش   ق یتشو .  است  یزشیانگ

  معلم   ضمنا   .باشد  وابسته  آموز  دانش   ست  در   عملکرد  و  رفتار   به  که  است   آن  قیتشو   ن یمؤثرتر.  دارد 
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  اثرش   حد   از  ش یب  ق ی تشو.  دهد   قرار   قی تشو  و   ش یستا   مورد   را  آموزان  دانش   الزم  اندازه  از  شتر یب  د ینبا

 (. 1396  ،باصری)   . کاهد ی م آن   یکنندگ  تیتقو ت یخاص از و  دهد  یم  دست  از را

 

 . دی کن استفاده رندگان یادگی  در زش یانگ جاد ی ا یبرا  یا لهی وس عنوان   به نمرات و آزمونها  از .3

هایی   صورت   به   آزمونها   ج ینتا  که   آنجا   از     یپاداشها   با   شوند   ی م   داده  رندگان ی ادگی  به   که  نمره 

 کسب  دانشگاه،  به  ورود  نامه،یگواه  افتیدر  باالتر،  کالس  به  ارتقاء  ن،ی والد  و  معلم  دییتأ  چون   مختلف،

  ی اد یز  ی زش یانگ  ارزش   ی دارا  معلمان   ی ها  نمره   اند،  وابسته  نها یا  ر ینظا  یموارد   و  عالقه،   مورد   مشاغل 

  با .  ببرد  باال   را  رندگانیادگی  یزشیانگ  سطح  آزمونها،  مکرر  یاجرا  با  تواند،  یم   معلم  ن،یا  بنابر.  هستند 

  آنها   از  که   است  نی ا  دی ریبگ  نظر   در  مختلف  امتحانات  و   آزمونها  با  رابطه  در  د یبا   که  یا  نکته   حال،  نیا

  ی ر یادگی  زانیم  و  عملکرد  نحوه  با  رابطه  در  آموزان  دانش   به  بازخورد  دادن   یبرا  ی ا  لهیوس  عنوان  به

 (. 1388، شریفی ). آنان  هیتنب و  ارعاب جهت  یا لهیوس  عنوان  به نه د،یکن استفاده شان

 

  و   تجارب  با   را  خود   آموزش   و   د، ی کن  استفاده  مختلف   ی موضوعها  ی زانندگ ی برانگ  تیخاص  از .4

 . د یساز  همراه جالب  موارد 

 کی تحر سبب و دهند  ی م شیافزا  را  یختگ یبرانگ سطح یمعن پر و  ز،ی برانگ تعجب تازه،  ی محرکها 

  برخوردارند   هایژگی و  نی ا  از   که  ی مطالب  و  مسائل   ارائه   با  تواند  ی م  معلم.  شوند  یم   رندهیادگی  یکنجکاو

 . ندینما زشی انگ جادیا رندگان یادگی  در

 کوتاه   یها   قصه   و   ، یشخص  یها   تجربه  ،یی گو   فهی لط  از   آموزش  ضمن   تا   د یبکوش  ن،ی همچن

  گاه   آن.  آمد  خواهد   شما   ی برا  جالب  مهمان  کی  دیی بگو  آموزان  دانش  به  نکه،یا  جمله   از .  دیکن  استفاده 

  وولنلک، ).  دیکن  صحبت  تان  نوشته  و  خودتان  درباره  و  د یشو  ظاهر  داستان   کی  سندهینو   لباس  در

2004 .) 
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 . دی ده  ارائه دشوار به  ساده از را  ی آموزش مطالب .5

  در  ابتدا  رندگان ی ادگی  که  شود   یم  موجب   دشوار،  به  ساده   از   ،ی متوال  صورت   به  یدرس   مطالب  ارائه 

  زش یانگ  هیاول  موفقیت  کسب  نی ا.  آورند  دست  به  تیموفق  یکاف  اندازه  به  ساده  مطالب  یریادگی

  کب   ن، یا   بر   عالوه.  دی افزا  ی م  او  ی آمادگ   بر   و   دهدی م  ش یافزا  شتر یب  یها   ی ری ادگی  ی برا  را   رنده یادگی

  از  یکی   خود  ن یا   که  شود  ی م  منجر   ن ی والد  و  معلم   ی سو  از   د ییتا   و  پاداش   افتیدر  به  غالبا   شرفتیپ

  ی برا  یآموزش   مراحل   تمام   در  تا   کند   یسع   د ی با  معلم   ن، ی ا  بنابر .  دی آ  یم   شمار   به   هم انگیزشی م  عوامل 

 . آورد فراهم  موفقیت  کسب فرصت رندگانیادگی  همه

 

 . دیکن ی ریجلوگ آموزان  دانش ان یم در   یچشم  هم  و  رقابت جاد ی ا از  .6

 شکست   و  آنها  از  ی معدود  در  تی موفق  کسب  به  که  آموزان  دانش  نیب  رقابت  جادی ا  از  دی با  معلم

  استفاده   ی مختلف  ر یتداب  از   تواند   ی م   منظور  ن یا   به  معلم .  آورد  عمل  به  یر ی جلوگ  انجامد   ی م   آنها  تیاکثر

  یم  معلم  ، یکالس   یبحثها   در   آموزان   دانش   ان یم  رقابت  جاد یا   از  یریگ   جلو   ی برا  مثال،  عنوان   به.  کند

  سؤال   ابتدا  نکه یا  نه   بپردازد،  سوال   طرح  به  ن، ی مع  ی آموز  دانش   نام   گفتن  از   پس   بحث،   انیجر   در   تواند

  بردن .  دهد  جواب   او  سؤال   به  داوطلبانه  طور   به  تواند   ی م   که  هر   تا   بخواهد   کالس  از  بعد   و  کند   طرح   را

  در   را  آموزان  دانش   همه   مشارکت  معلم  که  شد  خواهد   موجب  سؤال  طرح   از  شی پ  آموز  دانش  نام

  و   کند طرح  را یسؤال  ابتدا  معلم  اگر  اما. کنند   افتیدر  تیتقو  آنان  همه  و   دی نما  جلب  یآموزش یتهایفعال

  و   مستعد  آموزان   دانش   از   یکم   تعداد  نشد،  جواب  آن به  تواند  یم  که  هر  تا   بخواهد  آموزان دانش از  بعد

 . گرفت خواهند  قرار  تیتقو و  دییتأ مورد آنها   تا و  داد خواهند  پاسخ  معلم یسوالها به کالس  یقو

 

  از   شده   آموخته   مطالب  کاربرد  هنگام   و  آشنا   یمثالها  از  تازه   مطالب  آموزش   هنگام  .7

 .  د یکن استفاده تازه یتهایموقع

 

  و  مدلها  از   استفاده  با  را   آن  دی اموز یب  آموزان   دانش   به  را  یا  تازه  مطلب  دی خواه  یم  که  یوقت

 سرعت  ی ری ادگی  ان یجر   به   اقدام  ن یا .  دیده   ح ی توض  رندگان یادگی   ی برا  آشنا   و   ملموس   موارد 
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  کاربرد   د یخواهیم  که   ی هنگام  اما .  دهد   ی م  ش ی افزا  را   آموزان   دانشیبخشد و سطح عالقمندی  م

را   دهید،   نشان   را   شده   آموخته   مطالب   از  استفاده .  دی بر  کار   به   ع یبد  و   تازه   ی تهایموقع  در  آنها 

  در  رندهی ادگی  عالقه   به  و   کاهد  یم   آن  ی کنندگ   کسل   حالت  و  مطلب  یکنواخت ی  از   تازه  یتهایموقع

 . د یافزا ی م است آموخته   آنچه  از استفاده 

 

  گر ید  یروشها  از  است  ممکن  که  آنجا  تا  ،ی کالم  طور  به  مطالب  حیتشر  و  حیتوض  بر  عالوه .8

 . دیی نما قی تشو ی ریادگی  در  مشارکت به را  آموزان  دانش و  دی کن استفاده ز ین یآموزش 

  گزارش  آموزان،   دانش   له یوس  به  ی گروه   و   یانفراد  گزارش   ، یآموزش   ی های باز  ، یگروه   بحث 

  ت یفعال  در   را   آموزان   دانش   که   یگر ید   ر یتدب  هر  و   زنده،   شی نما  صورت   به  خ ی تار  مانند  ی وس  در   مطالب

  آن   یآموزش   روش  نیتر   کننده  اکسل  برد   ی م  باال  را   آنها  زهیانگ  اد یز  مقدار  به  دهد  شرکت  یریادگی

  را ینظر اظهار و تیفعال گونه چیه فرصت و دهد اختصاص  خود به را کالس  وقت تمام معلم که است

  در   زهیانگ   جاد یا  ی راهها  ن ی بهتر  از   ی ک ی  که  اند   داده   نشان   متعدد   یپژوهشها   ندهدا  رندگان ی ادگی  به

 (. 2006،  )اسالوین .است ی کالس یتهایفعال در آنها  دادن   شرکت رندگانیادگی

 . دی ده  کاهش را  یری ادگی ت یفعال در   رندگانی ادگی مشارکت یمنف  ی امدهایپ .9

  آنها   یدلسرد موجب تا گردد  مواجه  مثبت تیتقو با د یبا  یریادگی  انیجر  در آموزان  دانش  مشارکت 

  از   آورد   عمل   به   ی ریجلوگ  کار  ن یا  آزارنده  ی امدهایپ  از   کند   ی سع  دی با   معلم  منشور   ن ی ا  ی برا.  نشود

  بشود   ان ی دانشجو  و   آموزان  دانش  گی د ز   دل   باعث   یر یادگی  انیجر   در  است   ممکن  که   یعوامل   جمله

 برد  نام را  ریز  موارد  توان یم

   است نداده  آموزش  قبال را  آن  یمحتوا معلم که ی امتحان در  کم نمره گرفتن •

   است رندگان ی ادگی  ییتوانا از فراتر  آنها  ی دشوار حط س که یف ی تکال انجام در زه اجا •

   رندگان ی ادگی یها  کوشش  به معلم یتوجه  ی ب •

 دارند   یشتریب ییتوانا  آنان   از که یکسان  با رقابت به رندگان یادگی  ساختن مجبور •

  خسته  نی سخنرا  به   دادن   گوش   و  کالس   در   آرامش   و  ساکت   به  رندگان ی ادگی  ساختن   مجبور   •

 معلم  کننده
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 آنان  ت یح از دور   و ز یآم  ریتحق  ی کارها انجام به رندگان یادگی  ساختن مجبور •

 

 .  باشند دشوار ی لیخ  نه و  ساده یل یخ  نه که د یبده یف یتکال و مسائل  آموزان   دانش به .10

  یم  ی فی تکال  سراغ  به  شرفتیپ  زشی انگ  یدارا  افراد  که  میگفت   شرفتیپ  به  از ین  رامون ی پ  بحث   در

  به   منجر  تند  پذی  انجام  یدرست  به  اگر  تکالیف   نوع  نی ا.  است  کردن   خطر  ی قدر  مستلزم   که  روند

  ی نم   یاحساس   ن یچن  به  آسان اریبس  فی تکال  اما.  شوند  یم  رنده یادگی   در نفس  به  اعتماد  احساس   شیافزا

  سطح،  ن یا  بنابر .  شوند  ی م  منجر   فرد   ی ناکام  و   شکست  به  غالبا   زین   دشوار   ار یبس  ف یتکال  و   انجامد

  که   یکوشش  با  او  که  یا  گونه  به  باشد،  رنده یادگی  ییتوانا   سطح  بر  منطبق  دیبا   یدرس  فیتکال   و  مسائل

)دی آ  بر  آنها   انجام  عهده   از   رد یگ  ی م  کار   به   ی برا  زش ی انگ  زان یم  ن ی شتریب  از   ی زمان  رندگان یادگی . 

  مککلور،   و  فتسکو ).  باشد   متوسط   یر یادگی  ف یتکال  انگیزی   چالش   سطح   که  برخوردارند   ی ریادگی

2005 .) 

 

  با   ارتباط  در  و   دار  ی معن   صورت  به  را  یدرس   مطالب  است  ممکن  که  آنجا  تا .11

  به  ی آموزش  یتها یفعال  انجام  در  امکان  حد  در  و  د،ی ده  ارائه   یزندگ   یواقع  یتهایموقع

 .  دیبده  عمل  یآزاد   رندگانیادگی

  خودجوش  و   ی درون  زهی انگ  یری ادگی   در   انسانها  ی واقع  زه یانگ  که  معتدند   گرا  انسان   روانشناسان 

 موجب ن یا  و هستند امور  ی معان درک و  اطالعات کشف  صدد در  بشر  افراد نظر  نی ا طبق. آنهاست

  را   فرد   ی کنجکاو  کنند   جلوه   تر   ی منطق   و  تر   دار   ی معن   مطالب   قدر   هر   لذا .  شود   ی م  آنها   ی ریادگی

 هم  و   دهد  جلوه  دار  ی معن  را   یری ادگی   مطالب  هم  د یبا   معلم  ن،یا   بنابر.  ند ینما  یم   کیتحر   شیب

  ی معن   کشف   به   خود   آموزان   دانش   تا   کند   فراهم  آموزان   دانش   یبرا   را  ی اکتشاف  ی ریادگی   فرصت

 که  ی ا  گونه  به   باشد،  ی انسان  و   آزاد  و   باز   د یبا   ی آموزش  ی فضا  منظور،  نی ا  ی برا.  بپردازند  مطالب

  از  یک ی)    ند ینما  انتخاب  خرد   اند  ل ی ما  که   را  ی ری ادگی  شب،   هر  تا  باشند   داشته  عمل   ی آزاد  افراد

 و  دی عقا اظهار به رندگانیادگی  قیتشو  و یر یادگی  آزاد فضای جاد یا  ینندگ یآفر  آموزش مهم  طیشرا
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  است.  یری ادگی  ی ابداع   و  یاکتشاف ی روشها  از   استفاده   به  آنها   ق یتشو  ن یهمچن  و   خود یها  شهیاند

 (. 1388، شریفی )

 

  م،یگفت  زین  ش یپ   صفحات  در  که  چنان .  د یکن  استفاده   ی رونیب  و   یدرون  ی مشوقها  از .12

  و   اند   رندهیبادگ  عالقه  مورد  که  شود   یم   گفته  ی ریادگی   تیفعال  از  یی ها جنبه  به  ی درون مشوق

 دارند؛   یزشی انگ تیخاص  خود در  خو   به لذا

  دارند،  یرون یب  جنبه  ی ریادگی   تیفعال  به  نسبت  که  ییها  کننده  تیتقو   و   پاداشها  به  یرونی ب  مشوق 

  یبرا  که  است  یا  گونه   به   یریادگ ی  موضوع  وقتها   یبعض .  شود  یم  گفته  خوب،  نمره  و   شی ستا  مانند

  دانش  از  یاریبس نمونه، یبرا. رندی گ یم  ادی را  آن اقیاشت با و است آنان  ازی ن مورد و دی مف آموزان دانش

  سخت آنها  یریادگ ی یبرا  و کنند ی م انتخاب را یعکاس   ای  لیاتومب یکی مکان ی درسها  اشتیاق با آموزان

  ی رونیب   مشوق   به   یازین  و  دارد   ی ق یتشو  جنبه   ی ریادگی  تیفعال  خود  آموزان  دانش  ن یا  ی برا.  کوشند  یم

 (. 2006  ن،ی اسالو).  ستین

  ی از ین  و  هستند   ی درون زش یانگ  یدارا   شان   عالقه مورد  ی کارها  انجام  یبرا  رندگانیادگی   گونه  ن یا 

  عالقه  مورد   ی تهایفعال  و  موضوعها   تواند  ی م  که   آنجا  تا   کند   ی سع  د یبا   معلم.  ندارند  ی رونیب  مشوق   به

 . بگذارد  آنان  اری اخت در را  رندگانیادگی

  و  ستند ین  آموزان  دانش  عالقه  مورد   چندان   یآموزشگاه   یدرس  ی موضوعها  ی بعض  متأسفانه

  از   استفاده  مواقع،  گونه  نی ا  در.  شود   ی نم  آنان  تیتقو  و  ق یتشو  موجب  خود  یخود  به  آنها  یریادگی

  معلمان   نمرات   به  توان   یم  یرونیب  یمشوقها  جمله  از.  است  یضرور   متنوع   ی رونیب  یمشوقها

  ی ر یادگی  ز یآم  تیموفق  یتهایفعال  ش یستا  به  مربوط   ریتداب  ری سا  و   ،یکالم   ری غ  و  ی کالم  یتشویقها

  ی تهای فعال  انجام  به  آموزان  دانش  واداشتن  یبرا  یرونیب  یمشوقها  از   استفاده  ضمن  در.  کرد  اشاره

)  دیساز  مندعالقه   ی ریادگ ی  ت یفعال  به  نسبت  را   آنان   است   ممکن  که  آنجا   تا   د یکن  ی سع   ، یریادگی

 (. 1396  ،باصری

 

  آموزان  دانش  یدرون   زش یانگ  ش یافزا  و  جاد یا  ی برا  زین(  2006)  منکالف  و   س،ی جنک  کشانک،  کرو

 : اند داده  را  ریز  ی شنهادهایپ
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  دانش  آنچه  درباره  یری گ  م یتصم  یبرا  ی درس   برنامه  محدوده   در  فراوان   ی فرصتها  دادن  با   • 

 . دی کن تشویق آنان   در را  ی خودمختار آنها، ی ریادگی  یچگونگ و گرفت خواهند  اد ی  آموزان

 . .  د ینیبرگز  آموزان   دانش  از کی هر   ییتوانا با  متناسب را ی ریادگی  ف یتکال • 

  درباره   آموزان  دانش   به  و   دی کن  استفاده  ت یفعال  با  همراه   ی ها  پروژه  از   د یتوان  یم   که  آنجا   تا   •

 د یبده ی فور بازخورد شان شرفتیپ

 . اند مرتبط ی واقع یزندگ  با که یی تهایفعال ی عن ی د، یکن استفاده  ل یاص و  یواقع  یتهایفعال از  • 

 د ی کن جور آموزان  دانش  ی ازهاین با را  تهای فعال امکان،  صورت در   • 

  ریدرگ ی  عاطف  با   ی جانی ه  صورت   به  آموزان   دانش   د یکن  ی سع  و  د یبده  ی شخص  جنبه   ی ریادگی   به   • 

 ...  بشوند ی ریادگ ی تیفعال

 (Cruickshank, 2006).  دی کن اجتناب دهنده  آزار و  کننده خسته ی ریادگی  فی تکال دادن  از •

 

 آموزان به درس خواندن باید انجام دهندکارهایی که معلمان برای تشویق دانش 

کارها برای آن که بتوان افراد را به مطالعه تشویق کرد این است که دبیران خود را به از راه یکی  

دانش  دانش جای  بگذارند.  معلم آموزان  با  دارند  دوست  درک  آموزان  و  باشند  داشته  ارتباط  خود  های 

از حد موجب  گیری بیش  ی خوبی برقرار کنند. سخت آموزان رابطه شوند. معلمان باید بتوانند با دانش 

می  خواندن  درس  از  فرار  و  بی خستگی  متأسفانه  کالس برنامهشود.  تا  بودن  شده  باعث  آنالین  های 

آموزانی تا  های مجازی باشند؛ حتی دیده شده که دانش گاهی محصالن تمام وقت خود را در کالس 

ند که شاگردانشان  اند. معلمان باید بدانها مشغول حل مسائل خواسته شده چنان در کالس دیروقت هم 

گیری و حمایت از شاگردانتان  های دیگری نیز دارند. سعی کنید بین سختها، کالس به جز درس آن 

گذاشته حمایت   جامعه  بر سطح  که کرونا  تأثیراتی  و  کنونی  شرایط  به  توجه  با  و  کنید  برقرار  تعادل 

های آن صحبت  اضطراب و نگرانی   ی کرونا وها کنید. اگر شرایط آن را دارید که درباره بیشتری از آن 

ها بخواهید برای آگاهی خود از منابع معتبر استفاده کنند. کاهش اضطراب ناشی از  کنید، حتما از آن 

 کند با آرامش بیشتری درس بخوانند. آموزان کمک می کرونا به دانش 

کنید. این  های حضوری درس داده بودید مرور  بعضی از مطالبی را که قبل از تعطیلی در کالس  

آن  حافظه ی  به  می احتماال  کمک  جامعه ها  از  بخشی  که  را  زمانی  خاطر  کند  به  بودند  تحصیلی  ی 
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بینانه استفاده کنید. مثالً بگویید: وقتی مهر به مدرسه برگشتید  کننده و خوش بیاورند. از جمالت امیدوار 

 توانید در مورد این مبحث درسی تحقیق کنید.  می

د تا مشتاقانه منتظر بازگشت به محیط درسی باشند. مسئله مهمی که با آن  کناین کار کمک می 

نادیده نگیرید. سعی کنید برای آن  از مسائل  روبرو هستیم را  بتوانند در آن  ها فضایی ایجاد کنید که 

بگذارید   کنند.  تخلیه  را  خود  استرس  و  ترس  بتوانند  که  فضایی  مخصوصا  کنند،  صحبت  زندگی 

بداندانش  آن آموزان  به  و  کنارشان هستید  و  ها کمک می ند که  با مشاوران  بدانند شما  بگذارید  کنید. 

آن  بزنند  حرف  کسی  با  خواستند  اگر  و  هستید  تماس  در  روان  سالمت  راهنمایی  متخصصان  را  ها 

 (. 1396 ، باصری)  . کنیدمی

می توانند  کرونا     در دوران  والدین هم برای ایجاد انگیزه آموزشی در فرزندان دانش آموز خانواده  

پاداش هایی را در نظر بگیرند. برای آنان باید توضیح داده شود که چه انتظاراتی از آنان وجود دارد و  

آنان   تاثیری در زندگی  آموزش درس ها چه  این که  آنها کند.  به  تواند  انتظارات چه کمکی می  این 

این انگیزه ها به دانش آموزان در    خواهد داشت و این که جایگاه مطالبی که یاد می گیرند، چیست.

فرآیند یادگیری کمک می کند. حتی می توان از دانش آموز سوال کرد در مبحثی که یاد گرفته چه  

جنبه هایی را مطابق با زندگی شخصی خود دیده است و چقدر با زندگی اجتماعی اش همخوان بوده و  

 (. 2006، )اسالوینفاده کندچقدر می تواند در زندگی از مباحث یاد گرفته شده، است

 

 نتیجه گیری  

انگیزش عاملی است که رفتار مشخصی را تحریک و هدایت می  طبق آنچه از این مقاله دانستیم،  

کند و پاسخی است به این سوال که اساس یادگیری علم چیست روان شناسان برای انگیزش اهمیت  

نیازهای   ها،  مشوق  مانند  عواملی  حاصل  را  انگیزش  آنان  شوند.  می  قایل  هوش  به  نسبت  بیشتری 

ی دانند که فرد برای رویدادها و نتایج اعمال می کند  درونی،کنجکاوی، برانگیختگی و علت هایی م

.انگیزش با یادگیری ارتباط تنگاتنگی دارد و می تواند همانند یک نیرو در ایجاد یادگیری موثر باشد.  

در میان عوامل متعدد تاثیرگذار بر تثبیت یادگیری یادگیرندگان، انگیزش نقش برجسته ای را ایفا می  

یادگیری نباشد تدریسی وجود ندارد. دانش  نماید. بدون انگیزش،   یادگیری ممکن نیست و جایی که 

 آموزان با انگیزه به یادگیری اشتیاق داشته و سختکوش هستند.  
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با   دانش آموزانی  این رو می خواهند  از  و  دانند  یادگیری می  در  را عامل مهمی  انگیزش  معلمان 

خواهان موفقیت و کسب پیروزی هستند در این خصوص معلم  انگیزه داشته باشند.و دانش آموزان نیز  

 می تواند به دانش آموز کمک کند. 

 راهبرد هایی برای ارضای نیازهای یادگیری فرد 

 . آموزان  دانش فرد  به منحصر  اهداف  و عالیق  نیازها،  تشخیص  -1

یادگیری   -2 اهداف  به  که  آنچه  و  خود  فردی  اهداف  تعریف  برای  آموزان  دانش  به  آنها    کمک 

 مربوط می شود. 

 د دانش آموزان. فر به  منحصر اهداف  و  عالیق با  یادگیری کلی اهداف  کردن مرتبط  -3

  های   موفقیت  به  آموزان  دانش   تشویق  منظور   به  یادگیری  های  فعالیت  و  اهداف   سازماندهی   -4

 . فردی

  مهارتهای   از  حاصل  منافع  و  رزش  ا  از  آموزان  دانش   کردن  آگاه  برای  مشق  سر  از  استفاده   -5

 . خاص

 

دانش آموزان در درس هایی موفقیت بیشتری کسب می کنند که نسبت به آن موضوعات انگیزش  

انگیزه یکی از عوامل مهم در یادگیری به شمار می آید،که باعث می شود یادگیرنده بر    بیشتری دارند 

موزان در درسهایی موفقیت  اساس نیاز و عالقه فردی خود به سمت یادگیری گرایش پیدا کند.دانش آ

بیشتری کسب می کنند که نسبت به آن موضوعات عالقه و انگیزه بیشتری دارند.انگیزه موفقیت در  

کارها و تحصیل را به وجود می آورد و به همین تناسب،موفقیت بیشتر باعث انگیزه بیشتر برای ادامه  

انگیزه در دانش    کارها و تحصیالت را فراهم می آورد.بنابراین بر معلمان است  ایجاد و بهبود  که در 

آموزان در    انگیزش دانش   .آموزان تالش نموده و زمینه های موفقیت بیشتر را برای آنها فراهم نمایند

مطلوب  اهمیت  یادگیری،    یادگیری  بر  انگیزش  تأثیر  درباره  همچنین  دارد.  با هوش  مقایسه  در  تری 

یادگیری کم می    ها نشان می   پژوهش  انگیزش کم به  یادگیری استوار، و  انگیزش قوی به  دهد که 

در مطالب  فهمیدن  دارند  باالیی  درونی  انگیزه  که  افرادی  یادگیری  انجامد.  و  اطالعات  افزایش  سی، 

تاثیر   یادگیری  بر  انگیزش  لذا  افتخار می گردد.  و  نشدنی( سبب غرور  فراموش  )بطور  درسی  مطالب 
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مثبت و مستقیم دارد. انگیزش زیاد به یادگیری زیاد و انگیزش کم به یادگیری کم منجر می شود. بی  

به ناامیدی و دلسردی دانش آموز شده و  انگیزه بودن نسبت به تحصیل گذشته از افت تحصیلی منجر  

انگیزه   کاهش  همچنین  کند.  می  فراهم  اجتماعی  انحرافات  و  روحی  مشکالت  ایجاد  برای  را  زمینه 

 تحصیلی زیانهای علمی و فرهنگی و اقتصادی را متوجه جامعه و خانواده می کند. 
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